Välkomna till framtidens miljö- och hälsoskyddskontor
– tillsammans skapar vi attraktiva arbetsplatser
Med siktet inställt på framtidens miljö- och hälsoskyddskontor kan vi tillsammans skapa
attraktiva arbetsplatser.
Sjuhärad och miljösamverkan välkomnar er till ett inspirerande tvådagars chefmöte där vi
blickar mot det framtida önskade läget.
Vilka hjälpmedel kan vi använda för att effektivisera tillsynen? Robotreceptionist,
drönartillsyn och virtuella glasögon – är det en utopi eller verklighet inom en snar framtid?
Vilken kompetens är nödvändig för framtiden? Digitaliseringen – effektivisering – vilken
kompetens behöver framtidens personal och hur rekryterar vi? Vilken organisation krävs för
att klara framtidens myndighetsuppdrag?
Plats:
Dag 1: Quality Hotel Grand, Hallbergsplatsen 2, Borås (57.7192959, 12.9369008)
Dag 2: Navet Science Center, Skaraborgsvägen 1a, Borås (57.7243953, 12.934725,17)
Datum: 18 – 19 oktober 2018
Kostnad: konferens inkl. middag på kvällen dag 1, maxkostnad 2000 kr
Övernattning på Quality Grand Hotel i enkelrum ca 1100 kr
I konferenskostnaden ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika båda dagarna.
Anmälan: Senast 15 september 2018 till: anna.stromvall@boras.se
Vid anmälan ange: Namn, kommun samt faktureringsadress. Ange även eventuell
specialkost, om ni ska övernatta samt om ni ska vara med på middagen dag 1.

01010110 11100100 01101100 01101011 01101111 01101101 01101110 01100001
00100001

Program Dag 1 – med reservation för ändringar av föreläsare

Vad

När

Föreläsare

Övrigt

Fika

9.30-10.00

Med siktet inställt på 2025

10.00-10.15

7Häradsgruppen

Det önskade läget

10.15-10.30

Miljösamverkan

Framtiden

10.30-12.00

Kenneth Zetterberg,
Naturvårdsverket

Lunch

12.00-13.00

Quality Grand Hotel

Vad betyder tekniken för
det framtida miljö- och
hälsoskyddskontoret?

13.00-14.00

7Häradsgruppen

Gruppdiskussioner –
vad har tekniken för
betydelse för vårt arbete?

Fika

14.00-14.30

Framtida samverkan

14.30-16.00

7Häradsgruppen

Gruppdiskussioner –
hur kommer vi att
samverka i framtiden.

Incheckning

16.00

Quality Grand Hotel

Studiebesök

17.00-18.00

Textile fashion centre

Middag

18.30-

2-rättersmiddag på
Quality Grand Hotel

Morgonkaffe med mingel!
Välkomna! Introduktion
till våra två dagar med
fokus på framtiden.

Vad händer inom
digitalisering och
effektivisering

Program Dag 2 – med reservation för ändringar av föreläsare
(Idag är vi på Navet science centre)

Vad

När

Föreläsare

Behovsbaserad taxa &
behovsutredning

8.30-9.30

Michael Öhlund, SKL

Fika

9.30-10.00

Samarbete med högskoloroch universitet

10.00-10.15

Öppna gruppdiskussioner

10.15-12.00

Lunch

12.00-13.00

Det önskade läget

13.00-14.00

Kommunikationsstrategi,
Samverkansplanen
(Aktivitetsplanen) och
Mötesplats Goda
exempel 2019

14.00-15.00

Fika

15.00

Övrigt

Morgonkaffe med mingel!
Kompetensförsörjningsgruppen

7Häradsgruppen

Kompetensförsörjningsgruppen
redovisar sitt arbete för
senaste perioden.
Vilken nytta gör vår tillsyn?
Hur får vi resurser?
Marknadsföring?
Behovsbaserad taxa? Nya
taxan?
Navet

Miljösamverkan

Historik och diskussion om Det
önskade läget.
Vi delar med oss av exempel
av hur vi arbetar med Det
önskade läget.

Miljösamverkan

Verktyg för att arbeta med Det
önskade läget, vår
gemensamma samverkan och
tankar inför Mötesplats Goda
exempel 2019.

Tack för visat förtroende och
trevlig resa hem!

